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Bijlage bij het advies over wijzigingsvoorstellen voor modulaire 
structuurschema’s in het OSP - activeringsmodules 

Naam van he t 
CVO 

Korte omschrijving 
van de 
activeringsactiviteit 
en de beoogde 
doelgroep 

Gegevens over de 
financiering van die 
activiteit 

Gegevens over de output 
(doorstroom naar regulier 
aanbod) 

CVO-KHNB Activering van 
drukbezette cursisten 
NT2, Frans, Engels, 
Spaans, Italiaans die 
uitstromen uit RG2  
voor de ALERT-
cursussen op RG3  

& 4 

Gebeurt ook voor 
professioneel 
bedrijfsgerichte 
cursussen en schrijf- 
of spreekmodules 

Een doorsnee 
activeringsactiviteit 
vergt een tiental uren. 

Gebeurt nu op vrijwillige 
basis 

Alert = elektronisch 
ondersteund leren 

- schooljaar 03-04:20 

- schooljaar 06-07:138 

CVO Talen & 
Informatica 
Vilvoorde 

Activering van 
allochtonen 
ingeschreven in 
interimbureaus (zowel 
voor NT2 als 
informatica) 

Gebeurt nu op vrijwillige 
basis 

Cijfermateriaal is niet 
voorradig 

CVO-De Bargie Activering van 
allochtone vrouwen in 
strijkwinkel of via 
brugfiguren in 
specifieke wijken 

Gebeurt nu op vrijwillige 
basis door 
orthopedagogen en 
i.s.m. Huis van het 
Nederlands 

Cijfermateriaal is niet 
voorradig 

PCVO Gent Respectievelijk 3 
sessies van 2 uur en 2 
sessies van 2 uur in 
buurtbibliotheken, 
gericht naar allochtone 
thuiswerkende 
vrouwen 

Gefinancierd door het 
Centrum voor gelijke 
kansen en 
racismebestrijding 

16 personen stroomden door 
naar de opleiding Informatica-
Toepassingssoftware TSO3 
aan het CVO 
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PCVO Gent 3 sessies van 2 uur 
voor allochtone 
thuiswerkende 
vrouwen 

Gefinancierd door het 
Centrum voor gelijke 
kansen en 
racismebestrijding 

12 personen stroomden door 
naar de opleiding Socio-
culturele integratie, richtgraad 
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PCVO Gent 3 sessies van 2 uur 
voor allochtone 
thuiswerkende 
vrouwen 

Gefinancierd door het 
Centrum voor gelijke 
kansen en 
racismebestrijding 

9 personen stroomden door 
naar de opleiding Socio-
culturele integratie voor 
migranten, richtgraad 2 

Respectievelijke 32 en 19 
personen stroomden door 
naar de opleiding NT2 
richtgraad 1, verlengd. 

PCVO Gent 2 sessies van 3 uur 
gericht naar senioren 

Geen middelen 40 personen stroomden door 
naar de opleiding Informatica-
Toepassingssoftware TSO3, 
waarvan 16 naar de module 
Initiatie, en 11 + 13 naar de 
module internet. 

CVO Stedelijke 
leergangen 
Izegem 

Activeringsactiviteiten 
op seniorendagen 

Geen middelen De helft van de cursisten in 
de informaticaopleidingen in 
het studiegebied Handel zijn 
senioren. Het CVO beschikt 
niet over cijfers hoeveel 
mensen er precies dankzij de 
activeringsactiviteiten zijn 
doorgestroomd. 

CVO GLTT 
Sint-Genesius-
Rode 

Voor de doelgroep 
cursisten “Public 
Relations en Onthaal” 
(studiegebied Handel): 

- Activeringsactiviteit 
“Succesvolle 
telefoontechnieken”  

- Workshop 
“Onthaaltechnieken” 

- Workshop 
“Businessetiquette” 

Voor de doelgroep 
cursisten Informatica-
toepassingssoftware 
TSO3 

- Workshop Digitale 
fotografie en 
fotobewerking 

- Workshop “Gevaren 

Eigen middelen + 
samenwerking met 
basisschool Zilverberk, 
Gemeenschapscentra 
(Boesdaalhoeve) en 
private firma’s.  

Uit het cursistenbestand van 
het CVO blijkt dat dergelijke 
activiteiten nieuwe cursisten 
voor het opleidingsaanbod 
van het CVO aanbrengen. 

Gemiddeld worden 26% van 
de nieuwe cursisten 
gerekruteerd onder de 
deelnemers van de 
workshops.  
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internet” 

Op deze 
activeringsactiviteiten 
wordt de pers 
uitgenodigd. 

Elke “workshop” omvat 
2,5 à 3 uur. 

CVO Noord-
Limburg 

Activeringsactiviteiten 
voor pc-opleidingen: 3 
verschillende 
leerkrachten 
verzorgden elk een 
sessie van 3uur, voor 
respectievelijk 9, 10 en 
13 cursisten van NT2-
opleidingen. 

Op vrijwillige basis. De cursisten zetten hun NT2-
opleiding verder, waarin 
vanaf dan meer gebruik kon 
worden gemaakt van de pc 
als didactisch hulpmiddel. 

 


